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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Hörsalen, kl 19:00-20:50 
  
Beslutande Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M) ej § 39, Johansson Anna (S),  

Ohlsson Annette (M), Karlsson, Curt (FP), Gunnarsson Birgitta (C), Andersson Thony 
(S) ej § 39, Sincic Franco (V), Moborg Elisabeth (S), Allard Mats (M), Westerberg Eric 
(MP), Gustafsson Kjell (S), Östensson Andreas (SD), Karlsson Iréne (M),  
Jönsson Carina (S), Kellander Kristin (FP), Steen Anders (C), Kärrlander Kent (S), 
Holmer Fredrik (M), Myrén Jennifer (S), Fredriksson Rainer (S), Larsson Roger (SD), 
Lindelöf Per-Olof (M), Björfeldt Jan (MP), Karlsson Nicklas (S), Peterson Lindhia (M), 
Josefsson Tobias (FP), Steen Maud (C), Alkhori Samira (S), Bertilsson Fredrik (SD), 
Vestin Rossar (S), Engholm Birgitta (M), Johansson Cecilia (S), Jeppsson Jan-Erik (M), 
Hjelm Lars-Göran (S), Bäckström Elin (S), Andersson Claes (M), Öhman, Runar (SD), 
Oskarsson Jörgen (S) 
 Tjänstgörande ersättare Hagström Birger (KD) för Engback Tommy (KD), 
Aus Niklas (V) för Max Roger (V), 
Larson Birgitta (S) för Pettersson Anne-Marie (S), 
Lidemalm Göran (V) för Forsnacke Teresa (V), 
Gransö Gunvor (KD) för Gustafsson Therése (KD), 
Jeppsson Chatarina (M) för Gideskog Monika (M) § 39 
Zäll Marianne (S) för Andersson Thony (S) §39 

Ersättare  Fornell Ulla-Britt (S), Carlsson Sincic Eva-Gun (S), Olsson Per-Arne (S), Ånell Tina 
(S), Holmgren Tommy (S), Knutsson Christina (C), Carlsson Jan-Erik (C), Mellberg-
Jakobsson Yvonne (FP), Winér Krister (MP), Post Kristina (MP), Adolfsson Lars (M), 
Karlsson Lennart (M) 

Övriga deltagande Yngve Welander kommunrevisorernas ordförande §§ 40, 43 
 Maria Åhström ekonomichef § 44 
 Pelle Gustavsson ordförande tekniska nämnden §50 
 Carina Stolt sekreterare 
  
Utses att justera Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S) 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Kommunhuset, hyllan måndagen den 4 maj kl 16:00 

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
37 - 61 

  Carina Stolt    

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Mats Allard                      Kjell Gustafsson    

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2015-04-28 
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2015-05-05 anslags nedtagande 2015-05-28 
 

Förvaringsplats  
 

för protokollet  
 
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  

 Carina Stolt 
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§ 37    
 
Justering av föredragningslistan 
 
Föredragningslistan justeras med följande ärende som tillkommer: 
 

• Deltagande vid nätverksträff  
 

___ 
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§ 38     Dnr KS/2015:72 
 
Årsredovisning 2014 
 
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sam-
manställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och 
åtaganden har följts upp. 
 
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 39,1 mkr och att 
årets balanskravsresultat uppgår till 26,5 mkr. Kommunfullmäktige beslu-
tade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För 2014 reser-
veras 5,5 mkr och RUR blir därefter 7,4 mkr. 2013 års resultat att återställa 
var 4,2 mkr och hela summan återställs 2014. En markering har gjorts med 
1,5 mkr för ytterligare medel till social investeringsfond. 
 
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt upp-
går till 37,6 mkr.  
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), 
Curt Karlsson (FP) och Anette Ohlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunens årsredovisning för 2014 
 
att godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 5,5 mkr, samt  
 
att godkänna att resultatet att återställa, -4,2 mkr, regleras i sin helhet 2014, 
samt 
 
att godkänna att 1,5 mkr markeras för ytterligare medel till social investe-
rings fond 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
Akten
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§ 39     Dnr KS/2015:106 
 
Revisionsberättelse för år 2014, Mjölby-Ödeshög-Boxholms samord-
ningsförbund. 
 
Till Mjölby kommun har inkommit revisionsberättelsen för år 2014 avse-
ende Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund. 
 
Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan all-
män försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting § 26 ska 
förbundsmed-lemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. 
 
Revisorernas uppfattning är att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räken-
skaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Vidare att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsord-
ning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i en-
lighet med god revisionssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens medlemmar beviljas ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2014. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för 2014. 
 
Thony Andersson (S) och Monika Gideskog (M) deltar inte i beslutet då de 
meddelat jäv. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Akten 
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§ 40     Dnr KS/2015:143 
 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räken-
skaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamhet-
en. 
 
Revisorerna lyfter att det finns ett fortsatt behov av att säkerställa prognos-
arbetet. Den finansiella måluppfyllelsen är god men att verksamhetsmålens 
uppfyllelse är svag. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnder-
na samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2014. 
 
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2014 god-
känns. 
 
Ordförande för kommunens revisorer föredrar ärendet inför kommunfull-
mäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 till handlingarna. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna  
Akten 
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§ 41     Dnr KS/2015:143 
 
Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2014 
 
Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. Pröv-
ningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisat-
ionen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. 
Till grund för fullmäktiges prövning och beslut i ansvarsfrågan ligger revi-
sorernas granskning.  
 
Kommunens revisorer har granskat om den verksamhets som under 2014 
bedrivits i styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit 
tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande.  
 
Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra 
anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild leda-
mot i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar 
styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
 
De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet 
vad avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Akten 
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§ 42     Dnr KS/2015:114 
 
Översyn av ägardirektiv och bolagsordning avseende Bostadsbolaget i 
Mjölby AB 
 
Av Kommunlagen 6 kap 1§ framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala företag. Eftersom 
styrelsen inte kan begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som 
från nämnderna bör företagen genom ägardirektiv åläggas att lämna styrel-
sen de uppgifter den anser sig behöva. 
 
För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt samt att nuva-
rande ägardirektiv och bolagsordning behöver anpassas till ny lagstiftning 
har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram förslag till nya ägardirektiv 
samt en justering av bolagsordningen. 
 
Kommunstyrelsen yrkade 2015-04-08 §98 följande förändringar till kom-
munstyrelsens förvaltnings förslag: 
Bolagsordningen: §3 Tredje meningen stryks. 
Ägardirektiven: Punkt 5 Första meningen formuleras enligt följande: Bola-
get är ett viktigt instrument för att uppfylla kommunens mål att erbjuda 
attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning i hela kommu-
nen.  
Punkt 5 andra stycket flyttas till punkt 2.  
Punkt 5 tredje stycket flyttas till punkt 6. 
 
Kommunstyrelsen fattade tilläggsbeslut 2015-04-22 § 108 att justera försla-
get till bolagsordning enligt följande: 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget som är ett bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att 
inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastig-
heter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Mjölby 
kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verk-
samheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget 
ska dess tillgångar tillfalla Mjölby kommun. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Curt Karlsson (FP) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta justerade förslag i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 

ägardirektiv och bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Bostadsbolaget 
Akten 
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§ 43     Dnr KS/2015:146 
 
Revisorernas reglemente - revidering 
 
Fullmäktige beslutade 2006-12-12 § 119 om reglemente för revisorerna i 
Mjölby kommun. Revisorerna har på uppdrag av kommunfullmäktiges pre-
sidium genomfört en uppdatering av reglementet från och med 2015. 
 
Ordförande för kommunens revisorer föredrar ärendet inför kommunfull-
mäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta förslag om uppdaterat reglemente för revisorerna från 2015 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Akten 
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§ 44     Dnr KS/2015:56 
 
Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2015 
 
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvud-
principen är att nämnderna tar med sig hela föregående års budgetavvikelse 
oavsett om den är positiv eller negativ. Undantag från huvudregeln finns. I 
början av en ny mandatperiod sker en särskild prövning av tilläggsbudgete-
ring av överskott och underskott. Justering av beloppen kan ske för nämnder 
med stora ackumulerade överskott eller underskott.  
 
Ekonomichefen har sammanställt förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag 
och omdisponering för driftbudgeten. Den sammanlagda tilläggsbudgeten 
uppgår till netto +20 011 tkr.  
 
Investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med 
belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. Ekonomichefen har 
sammanställt detta förvaltningsvis samt per investeringsobjekt. Sammanlagt 
tilläggsbudgeteras 93 800 tkr på investeringsbudgeten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 § 86 att föreslå kommunfullmäk-
tige att med utökning på 2,0 miljoner kronor av utbildningsnämndens till-
läggsbudget godkänna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdis-
ponering enligt bilagorna 1-4. 
 
Ekonomichefen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med utökning på 2,0 miljoner kronor av utbildningsnämndens tilläggs-
budget god-känna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdispone-
ring enligt bilagorna 1-4. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Nämnder 
Ekonomikontoret 
Akten
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§ 45     Dnr KS/2014:433 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och 
strålskyddslagen 
 
Miljöförvaltningen föreslog i september kommunfullmäktige i Mjölby och 
Boxholms kommuner att anta reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 
Revideringen av taxan innebär inte att de stora dragen i taxan ändras, utan 
det är samma riskbaserade modell som gäller idag. Revideringen grundar 
sig på, ändrad lagstiftning och behov av mindre ändringar enligt miljökon-
torets erfarenheter 
 
Vid Boxholms kommunfullmäktiges behandling av ärendet beslutades att 
återremittera frågan. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun behandlade 
därför inte frågan utan har avvaktat Boxholms beslut. 
 
Miljökontoret i Mjölby kommun har 2015-01-16 kompletterat och förtydli-
gat ärendet och föreslog kommunfullmäktige i Boxholm att anta den före-
slagna revideringen och samtidigt ge miljönämnden i uppdrag att utreda 
alternativa avgiftssystem för nämndens samtliga verksamheter. Ett förslag 
som antogs av kommunfullmäktige i Boxholm. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Anette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (FP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 
 
att taxan börjar gälla från och med en 1 juli 2015,  
 
att nuvarande taxa upphävs i samband med att den nya börjar gälla 
 
att ge miljönämnden i uppdrag att utreda alternativa avgiftssystem för 

nämndens samtliga verksamheter, samt 
 
att denna utredning skall slutföras inom ett år. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljöchefen 
Akten
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§ 46     Dnr UTB/2015:67, KS/2015:138 
 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 
 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar max-
taxa inom förskolan och fritidshemmet, har ändrats. Ändringen innebär att 
inkomsttaket indexeras. För de som tjänar mest ökar avgiften för förskola 
med 27 kronor/månad för barn 1, 18 kronor för barn 2, 9 kronor för barn 3 
och för fritidshem 18 kronor för barn 1, 9 kronor för barn 2 och 3. De nya 
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa enligt nedan, gäller från och med den 1 
juli 2015. 
 
Förskola   
 Avgiftstak Dock högst 
Barn 1 3 % 1 287 kr 
Barn 2 2 %    858 kr 
Barn 3 1 %    429 kr 
   
Fritidshem   
 Avgiftstak Dock högst 
Barn 1 2 %     858 kr 
Barn 2 1 %     429 kr 
Barn 3 1 %     429 kr 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 
42 890 kr. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka och därför har statsbidraget minskat i motsvarande omfattning, vilket 
gjordes redan när ramarna för 2015 fastställdes. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ställa sig bakom att de nya högsta avgiftsnivåerna tillämpas 

från och med 1 juli 2015  
 
att  indexuppräkning sker i enlighet med gällande lagstiftning 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningschef 
Ekonom vid utbildningsförvaltningen 
Akten 
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§ 47     Dnr KS/2015:81 
 
Förslag till ändring av §3 i stadgar för Mjölby kommuns skolfond. 
 
Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond, organisationsnummer 823001-0095, 
har bildats genom sammanläggning av 83 enskilda donationsfonder. Stadgar 
för fonden fastställdes av kommunfullmäktige 1981 § 187 med revidering 
KF 1995 § 71. Enligt nuvarande stadgar (§ 3) fattas beslut om utdelning ur 
fonden av skolnämnden respektive utbildningsnämnden. Fördelningen mel-
lan nämnderna skall grundas på för skolnämndens del antalet elever i grund-
skolan och den obligatoriska särskolan, och för utbildningsnämndens del 
antalet elever inskrivna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med man-
talsskrivningsort Mjölby kommun den 1 mars utdelningsåret.  
 
Mot bakgrund av förändrad nämndsorganisation, i vilken skolnämnden och 
utbildningsnämnden sammanslagits, har kommunstyrelsens förvaltning 
konstaterat att ändring av stiftelsen stadgar bör ske. Ändring av stadgar får 
ske endast efter godkännande av länsstyrelsen enligt § 11.  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att föreslå länsstyrelsen att godkänna följande ändringar av 3 § i stadgarna  
för Mjölby kommuns skolfond: 
 
”Den ekonomiska förvaltningen av samfonden ska handhas av kommunsty-
relsen i Mjölby kommun. Beslut om utdelning fattas av utbildningsnämn-
den.  
Förvaltningen skall ske under beaktande av vad som följer av lagen 
(1929:116) om tillsyn över stiftelser” 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Utbildningschefen 
Akten 
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§ 48     Dnr KS/2015:117 
 
Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvalt-
ning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som 
inte har beretts färdigt. Kommunallagens 5 kapitel 33 paragrafen handlar 
om beredningsfrist för motioner och medborgarförslag. En motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Det finns i mars 2015 inga motioner eller medborgarförslag som är äldre än 
ett år som är obesvarade. 
 
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från oktober 2014 till 
och med mars 2015 
 
App för bättre service i Mjölby kommun 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-25 § 50 att medborgarförslaget har 
bifallits.  
 
Trådbunden internet och telefonuppkoppling 
I samråd med miljönämnden och utbildningsnämnden har kommunstyrelsen 
2015-02-25 beslutat att avslå medborgarförslaget. 
 
Öka rätten till barnomsorg när man är föräldraledig eller arbetslös 
samt Flexibel 15 timmars barnomsorg/vecka 
Förslagsställarna valde att återta sitt medborgarförslag.  
 
Bymiljöväg i Normlösa 
Kommunstyrelsen konstaterar 2015-03-11 § 67 att den aktuella vägen är 
statens ansvar genom Trafikverket. 
 
Containrar i villaområden för trädgårdsavfall 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 § 68 att avslå medborgarförslaget. 
 
Utegym på Vasa-området i Mantorp 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 § 70 att avslå medborgarförslaget.  
 
Textskylt om KappAhl 
Kommunstyrelsen biföll 2015-03-11 § 71 medborgarförslaget.  
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Asfaltsplanen på Västra Lund i Skänninge 
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2015-03-11 § 72 med att 
en utredning ska ske. 
 
Passagen Magasinsvägen – Häradsvägen  
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget 2015-03-11 § 73.  
 
Kvarteret Rosenkammaren till byggnadsminne 
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2015-03-25 § 83.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akterna 
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§ 49     Dnr KS/2015:108 
 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om Ung Företag-
samhet 
 
Annette Ohlsson (M) och Monika Gideskog (M) har inkommit med en in-
terpellation till utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén gällande 
Ung Företagsamhet (UF). 
 
Vid dagens sammanträde besvarar Jennifer Myrén (S) interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationen är besvarad 
 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 50     Dnr KS/2015:123 
 
Interpellation till tekniska nämndens ordförande om trafiksäkerhets-
åtgärder 
 
Tobias Josefsson (FP) har inkommit med en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Pelle Gustafsson (S) gällande trafiksäkerhetsåtgärder. 
Vid dagens sammanträde besvarar Pelle Gustafsson (S) interpellationen. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 51     Dnr KS/2015:173, KS/2015:170 
 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande beredskap inför terror-
dåd 
 
Curt Karlsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående beredskapen inför terrordåd i 
kommunen. Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) 
frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 52    
 
Enkel fråga om utrustningen i hörsalen 
 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrel-
sens ordförande angående utrustningen i hörsalen. Kommunstyrelsens ord-
förande besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 53     Dnr KS/2015:155, KS/2015:153 
 
Integrerad beroendemottagning i västra länsdelen - inkommen motion 
 
Monika Gideskog (M) och Irene Karlsson (M) har inkommit med en motion 
om en integrerad beroendemottagning i västra länsdelen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 54     Dnr KS/2015:144 
 
Bostäder i Skänninge - beredning medborgarförslag 
 
Ann-Christin Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
verka för att fler bostäder byggs i Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter  
samråd med berörda nämnder. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Exploateringsingenjören 
Kommunsekreteraren 
Akten 
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§ 55     Dnr KS/2015:120 
 
Trafikplanering i Skänninge - beredning medborgarförslag 
 
Tabita Gårdstrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska se över 
trafikplaneringen i Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 56     Dnr KS/2015:109 
 
Aktivitetsparker i Mjölby och Skänninge - beredning medborgarför-
slag 
 
Joakim Häggkvist föreslår i ett medborgarförslag att aktivitetsparker an-
läggs i Mjölby respektive Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds i kommunstyrelsen efter samråd med berörda 
nämnder för beslut i kommunfullmäktige 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunsekreteraren 
Akten 
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§ 57     Dnr KS/2015:105 
 
Skolväg till Blåklintsskolan - beredning medborgarförslag 
 
Nina Kåhlin föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska se över skol-
vägen till Blåklintsskolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 58     Dnr KS/2015:104 
 
Hundrastgård i Mantorp - beredning medborgarförslag 
 
Birgitta Wiss föreslår i ett medborgarförslag att en hundrastgård anläggs i 
Mantorp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 59     Dnr KS/2015:169 
 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande o m förnyelse av 
arbetsformer i kommunfullmäktige 
 
Curt Karlsson har inkommit med en interpellation till kommunfullmäktiges 
ordförande Jörgen Oskarsson (S) om förnyelse av arbetsformerna i kom-
munfullmäktige.  
 
Jörgen Oskarsson (S) meddelar att han kommer besvara interpellationen på 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jörgen Oskarsson 
Curt Karlsson 
Akten 
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§ 60     Dnr KS/2015:188 
 
Deltagande vid nätverksträff 
 
Kommunfullmäktiges presidie föreslås delta i nätverksträff för presidierna i 
fullmäktige inom Region Östergötland den 4 maj i Linköping för att ut-
veckla sina arbetsformer. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medge Jörgen Oskarsson (S), Carina Jönsson (S) och Fredrik Holmer 
(M) att delta. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Deltagarna 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 61     Dnr KS/2015:97 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde: 
 

• Redovisning av nämndernas internkontrollarbete 2014 med kom-
munstyrelsens beslut daterat 2015-03-25 § 82 
 

• Revisionsrapport: Granskning av personalfunktionen samt svar på 
granskning med kommunstyrelsens svar daterat 2015-03-25 § 88 

 
• Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll avseende kommunsty-

relsens uppsiktsplikt över kommunens bolag MSE daterat 2015-03-
25 § 84 

 
• Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll avseende kommunsty-

relsens uppsiktsplikt över kommunens bolag, Bostadsbolaget i 
Mjölby AB daterat  
2015-04-08 § 93 

 
• Dom i Mark- och miljödomstolen daterad 2015-04-08 avseende De-

taljplan för kvarteret Rosenkammaren samt beslut från Länsstyrelsen 
Östergötland daterad 2015-02-24. 
 

• Birgitta Gunnarsson (C) informerar om ”Tänk om” ett samarbete 
mellan Statens folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen Östergötland, Polis-
myndigheten i Östergötlands län samt Mjölby kommun kring att 
sätta gränser för barn och ungdomars förhållande till alkohol. 

 
Kommunfullmäktige tar del av informationen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akterna 
 
 
 
  
 
  
 


